Pressmeddelande

Utdelning av datorer till högstadieelever
Den 12 september började utdelningen av datorer till högstadieelever i Sölvesborgs
kommun. Satsningen är en del av den IKT-strategi som antogs av Barn- och
utbildningsnämnden hösten 2010. Sölvesborgs-Mjällby Sparbank finns med som
medfinansiär. Målsättningen är att IT ska användas naturligt i vardagen, höja den
digitala kompetensen och stimulera kreativiteten i skolarbetet.
Under september kommer alla elever i åk 7-9 att få låna varsin personlig dator. Parallellt med
utdelningen av datorer sker en bred satsning på utbildning av skolledare och pedagoger. Detta
för att utveckla kunskapssyn och arbetssätt, samt förändra och förbättra den pedagogiska
lärandemiljön. Denna del kommer att ta tid och sker inte över en natt. Vår förhoppning är att
datorn ska kunna bli ett naturligt inslag i undervisningen inom sin tid. Datorn är inget
pedagogiskt verktyg i sig själv, det är hur elever och lärare utnyttjar datorn som gör den till ett
pedagogiskt verktyg. Vi kommer under kommande läsår successivt att erbjuda fler digitala
tjänster för att stödja era barn och våra lärare i detta arbete.
"Det känns fantastiskt att kunna ge eleverna den här möjligheten. Sölvesborgs kommun har höga
ambitioner för skolan och nu tar vi ett viktigt steg för en framtidsinriktad och modern skola och ger
alla högstadieelever likvärdiga möjligheter att använda datorer i skolan", säger Markus
Alexandersson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Sölvesborg.

För mer information:
Joachim.Fryklund@solvesborg.se
Skol-IT ansvarig
Telefon: 0456-81 62 17
Anders.Borgman@solvesborg.se
Telefon 0456-81 62 32
Se även: www.solvesborg.se/8580
Sölvesborgs kommun på Mynewsdesk:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/solvesborgs_kommun
Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I
Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda
kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet,
där kommunen skapar Ljungaviken, en ny centrumnära stadsdel mitt i uppvuxen natur och med närhet till
pittoreska fiskelägen och sandstränder som avlöser varandra utmed Hanöbukten.

